ASOCIACE
KŘESŤANSKÝCH
SDRUŽENÍ
MLÁDEŽE

Výroční zpráva za rok 2001

Je vlastní lidské přirozenosti – především pak mladým – hledat Absolutno, smysl a naplnění
života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším než s těmi nejvyššími ideály! Nenechte
se odradit těmi, kdo jsou zklamáni životem a kdo jsou hluší k nejhlubším a nejopravdovějším
touhám svého srdce. Máte právo být rozčarováni neupřímnou a bezcennou zábavou a
pomíjejícími módními výstřelky a nízkými životními cíli.
z Poselství Jana Pavla II. k XVII. SDM

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
vítám vás při čtení naší výroční zprávy.
Je za námi takzvaný „mezirok“, ve kterém sice nebylo organizováno žádné
velké setkání, který však byl naplněn drobnou každodenní prací – úsilím každého
z nám pomoci mladým najít smysl svého života, najít své místo ve společnosti i
rozvinout hřivny, které má v sobě každý z nás.

CO JSME ZAČ:
Asociace vznikla 29. prosince 1997. Jde o dobrovolné seskupení občanských
sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a
zásady. V současnosti, k 31.12. 2001, jsou členy asociace občanská sdružení Anima
iuventutis, Brána, Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida, a Sarkander,
s působností v krajích ČR: hl. město Praha, Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský,
Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský,
Ústecký, Vysočina a Zlínský kraj (v nich ve 34 okresech).
Asociace křesťanských sdružení mládeže je zakládajícím členem České rady
dětí a mládeže.
ZAMĚŘENÍ:
Charakter činnosti jednotlivých členů asociace se různí, vždy je však zaměřen
na vlastní členy i neorganizovanou mládež. Úkolem a středem pozornosti členských
organizací Asociace křesťanských sdružení mládeže je podchycení volného času
neorganizované mládeže ve smyslu jeho účelného a společensky žádoucího využití
a výchova a formace dobrovolných spolupracovníků - animátorů.

NAŠI ČLENOVÉ
Asociaci křesťanských sdružení mládeže tvoří již 8 občanských sdružení; v roce
2001 byla na zasedání Rady AKSM v červnu přijata Brána, působící na území
Západočeského a Karlovarského kraje a v říjnu přibyla Anima Iuventutis, působící na
území Moravsko-slezského kraje.
Počet členů k 31. 12. 2001:
2994
z toho do 15-ti let:
808
od 15ti do 18-ti let:
371
od 15-ti do 26-ti let:
1053
nad 26 let:
762
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Počet členů má stále rostoucí tendenci, zvláště díky sdružením Petrov
a Sarkander, kde se kromě dobrovolných spolupracovníků - animátorů stávají členy
i děti, se kterými se pracuje pravidelně, a další příznivci naší práce. V tomto trendu je
potřeba pokračovat i nadále.
Výše členských příspěvků byla stanovena 3 Kč na člena, téměř všichni členové
však přispěli více, za což jim patří velký dík.

ZAMĚŘENÍ ČLENŮ

Členy s nejrozsáhlejším spektrem činnosti jsou občanská sdružení Petrov
a Sarkander, která mají své pobočky na celém území Moravy a Slezska, šíří záběru
rozsáhlou činnost provádějí i občanská sdružení Brána, Matěj a Pyramida. Jádro
činnosti zmíněných subjektů tvoří pravidelná setkávání dětí a mládeže v kroužcích
pod vedením zkušených vedoucích. V těchto kroužcích se realizuje tvořivá činnost
mládeže, probíhá vzdělávání mladých lidí, pořádají se výlety i delší prázdninové
akce. Dětských táborů pořádaných členy asociace se zúčastňuje cca 5000
neorganizovaných dětí, pravidelnou činností v kroužcích se zabývá kolem 4000
mladých. Jednorázových akcí významem většího charakteru (jež jsou pořádány většinou
jednou ročně) se zúčastňuje celkem asi 7000 mladých lidí - příkladem je diecézní setkání
mládeže pořádané občanským sdružením Petrov, jehož se pravidelně zúčastňuje 2000
mladých).
Občanská sdružení Jedlová, Křižovatka, Petrov a Sarkander vlastní dále
zařízení, kde fungují stálé týmy mladých pracovníků, kteří jsou připraveni
v kteroukoliv dobu přijmout mladé lidi. Týmy v těchto domech neposkytují mládeži
jen ubytování, ale zajišťují pro zájemce i kompletní program využití volného času
s duchovním zaměřením. Pobytů ve zmíněných centrech, která se nacházejí uprostřed
přírody (Jizerské hory, Orlické hory, Hostýnské vrchy), využívá v průběhu roku celkem
asi 9000 mladých lidí, z nichž větší část není ve sdruženích - členech asociace organizována.
RÁMCOVÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ RADY AKSM
Rada AKSM 6. června 2001

•
•
•
•
•

odstoupení jednatelky Markéty Jírů
volba nového jednatele – zvolena Marie Světničková z o. s. Petrov
projednání žádosti o přijetí nového člena AKSM - Brána Plzeň
členské příspěvky
projekt na práci s dobrovolníky

Rada AKSM 3. října 2001
• schválení výroční zprávy za rok 2000
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• diskuse ke společnému projektu do programů MŠMT na rok 2002 a jeho schválení
• projednání žádosti o přijetí nového člena AKSM - Anima Iuventutis Ostrava
• zvolení revizní komise ve složení Ing. Mgr. Jitka Zahálková (předsedkyně), Ing. Anna
Pukowiecová, Mgr. Vladimír Novák

PŘEHLED ČINNOSTI
Od svého vzniku se AKSM a její členská sdružení účastnila organizace
a průběhu přehlídky činností občanských sdružení dětí a mládeže Bambiriáda, v roce
2001 to bylo v Praze, Brně, Zlíně.
Zaměřuje se na organizaci velkých - celostátních a mezinárodních - setkání
mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými sdruženími a
Sekcí pro mládež České biskupské konference. Tato velká setkání jsou organizována
jednou za 2-3- roky. Rok 2001 byl takzvaným „mezirokem“, kdy nebylo
organizováno žádné velké celostátní nebo mezinárodní setkání mládeže.
Ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference byly
uspořádány 4 studijní týdny pro mladé pracovníky s dětmi a mládeží, kde probíhaly
různé přednášky a semináře na témata týkající se výchovy dětí a mládeže.
Problematika formace a výchovy mládeže a také otázky, co potřebují mladí
lidé a co od nás očekávají, byly probírány na Konferenci o mládeži, která se konala
tradičně na přelomu listopadu a prosince. Zde spolu diskutovali zástupci různých
komunit, hnutí a dalších spolků pracujících s dětmi a mládeží. Konference o mládeži
se poprvé zúčastnila i zástupkyně MŠMT.
Od října se každý začala scházet a připravovat na svoji službu skupina 17
dobrovolníků, kteří chtějí rok svého života věnovat službě druhým.
Na podzim začala příprava Celostátního setkání mládeže, které se uskuteční
v roce 2002 ve Žďáru n. Sáz.
Od poloviny roku 2001 se začala větší mírou rozvíjet spolupráce a kontakty
s Českou radou dětí a mládeže a NICEM. Byly aktualizovány www stránky AKSM
(www.crdm.cz/aksm.html), na informační stránky NICEMU začaly být dodávány
informace o akcích připravovaných členskými sdruženími AKSM.
MAJETEK A ZÁVAZKY
Stav hmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní
Stav nehmotného investičního majetku
Tento druh majetku organizace nevlastní
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Stav drobného hmotného investičního majetku
V inventárním seznamu sdružení eviduje tohoto druhu majetku 1 předmět, a to
počítač, který byl pořízen v roce 1998.
Stav finančních prostředků ke konci roku 2001:
Pokladna:
Banka
Termínované vklady:

3 874,10 Kč
5625,31 Kč
0 Kč

Přehled hospodaření
Příjmy:
z toho členské příspěvky
úroky
dary fyzických osob
od ČRDM - provize Generali

31 014,66 Kč
9 500,- Kč,
18,76 Kč,
18 000,- Kč
3 495,90 Kč

Výdaje
drobný materiál
služby (poštovné, ověření listin)
poslední splátka nákladů na CSM Svatá hora
bankovní poplatky
členské příspěvky ČRDM a NICEM

50 081,60 Kč
756,60 Kč
414,- Kč
39 100,- Kč
1 591,- Kč
8 220,- Kč

PLÁNY NA ROK 2002
V roce 2002 plánujeme – a již jsme v roce 2001 začali připravovat – Celostátní
setkání mládeže, které se uskuteční 13. –18. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Bude mu
předcházet 15.-18. dubna Fórum mládeže, na kterém se budou mladí zástupci (ve
věku 18-26 let) českých a moravských diecézí, členských sdružení AKSM, hnutí a
řádů zamýšlet nad současným stavem společnosti, mládeže, nad jejími možnostmi,
nad hodnotami, které mládež uznává,... Na Celostátním setkání mládeže
předpokládáme účast 4-5 tisíc mladých lidí.
Chceme pokračovat ve studijně-formačním kursu a v přípravě dobrovolníků,
kteří by měli od září nastoupit roční dobrovolnou službu, orientovanou na práci
s dětmi a mládeží.
Zároveň chceme zkvalitnit spolupráci s dalšími sdruženími dětí a mládeže,
především se členy ČRDM.
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ZÁVĚR
Na závěr dík všem, kteří se jakýmkoli způsoben podíleli na činnosti AKSM, těm,
kteří vytrvalou a často nenápadnou prací prospívají mladým a lidem kolem sebe i celé
společnosti.

Naše členská sdružení:

ANIMA IUVENTUTIS,
Kostelní nám. 1
728 02 Ostrava
tel. 069/6116522
IČO 26542919

MATĚJ
Dómské nám. 10
412 01 Litoměřice
tel. 0416/734423
IČO 62769278

BRÁNA
Křimická 73
318 01 Plzeň
tel. 019/7381757
IČO 66360579

PYRAMIDA
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel. 02/44910469
IČO 60445564

JEDLOVÁ
Jedlová 266
517 91 Deštné v O. h.
0443/663140
IČO 46457828

PETROV
Petrov 5
602 00 Brno
tel. 05/43235030
IČO 48515221

KŘIŽOVATKA
468 48 Příchovice 38
tel. 0428/399218
IČO 60253011

SARKANDER
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc
tel. 068/5500244
IČO 60043920
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Asociace křesťanských sdružení mládeže

Registrace:
u Ministerstva vnitera ČR dne 29. 12. 1997
pod číslem II/S-OVS/1-34564/97-R

Sídlo ústředí:
Thákurova 676/3,
160 00 Praha 6 – Dejvice
tel. 02/20 181 739
fax 02/24 310 144
email: mladez@cirkev.cz

IČO:
67775861

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. Praha, Evropská
číslo účtu: 150 369 794/0300
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